
Portfolio CITY rośnie w siłę!  
Dla sieci autoryzowanych dealerów marki Toyota zrealizowaliśmy kilkadziesiąt tabli-
czek informacyjnych, które dobrze organizują przestrzeń sprzedaży. Szyld reklamowy 
naszej produkcji zawisł nad wejściem salonu Quiosque, a kolejne wielkoformatowe 
ekrany LCD i LED zainstalowaliśmy w salonie marki Douglas. Zorganizowaliśmy rów-
nież loterię wraz z wielkim finałem w galerii Focus Mall w Zielonej Górze – zobaczcie 
relację filmową!. 

Tabliczki informacyjne w salonach Toyoty 
W kilkunastu autoryzowanych salonach marki Toyota zainstalowaliśmy tabliczki infor-
macyjne, które organizują przestrzeń sprzedaży. Wysokiej jakości tabliczki, trwałe i wi-
doczne, wykonaliśmy z płyty kompozytowej i liter laserowo wyciętych z akrylu.
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instore

https://city.com.pl/realizacja/toyota,351.html


Zobacz więcej

Szyld w witrynie salonu Quiosque
Dla salonu Quiosque, który mieści się w galerii Hosso Świdwin, wykonaliśmy szyld nad 
wejściem do sklepu, a także wielkoformatowy druk na tworzywie sztucznym, który 
zdobi front lady sprzedażowej. Projekty i aranżacje sklepów to nasza specjalność.

Prace Mrożka na plantach w Krakowie
Zrealizowaliśmy druk i montaż wystawy plenerowej „Polak według Mrożka”. Prace wy-
bitnego grafika, w pięć lat po jego śmierci, można oglądać na plantach, przy Bunkrze 
Sztuki. Wystawa została zrealizowana z inicjatywy Teatru Łaźnia Nowa.

instore

print

https://city.com.pl/realizacja/quiosque,350.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/teatr-laznia-nowa,352.html?brl=1


Wiślane Tarasy 2.0 na wielkim formacie
Wiślane Tarasy 2.0, czyli nowa odsłona doskonałej inwestycji krakowskiego dewelo-
pera, Grupy Inter-Bud, trafiła na naszą powierzchnię wielkoformatową. Siatka przy ul. 
Starowiślnej o pow. 150 m kw. to skuteczny sposób na dotarcie z przekazem do setek 
tysięcy odbiorców.

Ekran wielkoformatowy w salonie Douglas
W salonie Douglas, w samym centrum Katowic, zainstalowaliśmy w przestrzeni za kasą 
wielkoformatowy ekran LED. Nośnik o pow. 6 m kw. doskonale wpisał się w nowoczesną 
aranżację salonu, a zarazem stał się atrakcyjnym narzędziem promowania produktów 

digital

outdoor

https://city.com.pl/realizacja/inter-bud,353.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/douglas,354.html?brl=1


Finał loterii w Focus Mall Zielona Góra
Galeria Focus Mall w Zielonej Górze cały czerwiec żyła loterią promocyjną, której staw-
ką była wielka wygrana – Citroen C3 Aircross. Loterię zorganizowaliśmy od A do Z, 
tj. od opracowania struktury akcji, poprzez promocję loterii, aż po losowanie i finał. 
Zobacz film!

digital

https://www.youtube.com/watch?v=BMoRr16nUFI


Odkryj nasze możliowości

Zapytaj o aktualną ofertę

info@city.com.pl              + 48 607 170 965

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. 2016, poz. 922) uprzejmie informujemy, iż jako spółka pod firmą City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A, posiadamy i jesteśmy administratorem Państwa adresu e-mail oraz przypisanych do niego danych firmo-
wych. Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych spółki City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do  ich poprawiania, 
prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa 
szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7 wyżej wskazanej ustawy, a także prawo wniesienia do administratora 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji powyższego newslettera klikając na link o nazwie „zrezygnuj 
z subskrypcji” lub wypisać się z naszej bazy danych do celów marketingowych odpowiadając na niniejszego maila i wyrażając 
w/w żądanie.
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